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 الجندرفي  مصطلحات أساسية

ويشمل  الرجل والمرأة.ذات الأسس الاجتماعية والثقافية بين  التباينات إلى (النوع الاجتماعيجندر )المصطلح يشير 

م هذه الأدوار . يتم تعل  الرجل والمرأةلكل من  المفترضة ص، والقدرات والسلوكياتخصائالحول المنتظرة التوقعات 

هو جزء لا يتجزأ من كل جانب  الجندر بين الثقافات. مختلفةقابلة للتغيير مع مرور الوقت ووهي ، المفترضة والتوقعات

صها لأدوار المختلفة التي يخمن اخاصة اليومية للأفراد والمجتمعات، ومن جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وال

بل يشير إلى العلاقة بينهما  أنوثة والرجولةيشير النوع الاجتماعي فقط إلى اللذا، لا  .الرجل والمرأةكل من المجتمع ل

وطريقة بنائها مجتمعياً. ولأنه مصطلح مرتبط بطبيعة العلاقة، يجب أن يشمل النوع الاجتماعي كل من النساء والرجال. 

 ويختلف ليلية لفهم المسارات الاجتماعية.الاجتماعي أداة تح مثله مثل مفاهيم الطبقية والعرق والإثنية، يعتبر النوع

على نحو متزايد ، يتم قبول  البيولوجية. التبايناتلأن الجنس البيولوجي يشير إلى  "جنسمصطلح "عن  جندر مصطلح

الأفكار والعواطف بين )الوظائف البيولوجية الطبيعية( و النواحي الفيزيولوجيةلتحديد العلاقة بين  جندرمصطلح 

 .الجنس ثنائيذكر أو أنثى أو ك الفرد لهويتهتحديد  أي –والسلوكيات المرتبطة بالهوية والدور الاجتماعي 

لنوع الاجتماعيا /الجندر ما هو   ؟ 

لجنس فرد الذاتية الداخلية حول جندره، ويمكن أن تتوافق أو تختلف مع اكل تجربة وإحساس لجندرية الهوية تشير ال

 ،الاختيار حرية كان للشخص، إذا نطوييقد  والذيه كما وتشمل الاحساس الشخصي بالجسد )الُمعطى للفرد عند ولادت

ما عن الجندر بتدخلات طبية أو جراحية أو وسائل أخرى( وتعبيرات أخرى من خلال تعديل مظهر الجسد أو وظيفته  على

 اللباس والكلام والسلوكيات.ها في

 ؟ الهوية الجندريةما هي 
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الجندريةالمساواة  هيما   ؟ 
وأي شخص لا  ل والأطفالوالرج المرأةإلى الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية بين  الجندريةتشير المساواة 

المساواة بأن النساء والرجال سيصبحان أنثى. ولا تعني الو ذكر لل معايير الجندر التقليديةيتوافق مظهره أو سلوكه مع 

عني بأن حقوق ومسؤوليات وفرص النساء والرجال لن تكون رهناً بمولدهم كذكور أو ت امثل بعضهما البعض ولكنه

أخذ بعين الاعتبار إناث. تعني المساواة في النوع الاجتماعي بأن مصالح واحتياجات وأولويات كل من النساء والرجال ستُ 

 مسألة تخص“النساء والرجال. وموضوع المساواة في النوع الاجتماعي ليس  جموعاتختلف ماف بتنوع مالاعتر  مع –

شركهم بالكامل. ينظر إلى المساواة بين النساء والرجال كمسألة مرتبطة تعني الرجال والنساء وتبل يجب أن ” المرأة

 .محورها الإنسانبحقوق الإنسان وكشرط أساسي ومؤشر لتنمية مستدامة 

ذكر أو للالتقليدية  معايير الجندرتوافق مظهره أو سلوكه مع وأي شخص لا ي والأطفالواجه النساء والرجال ييمكن أن 

الناشئة عن العرق والهوية الدينية  المضاعفةالآثار يضاف لها يضا أ ولكنعلى أساس الجنس ليس فقط أنثى التمييز ال

 الجنسي ...الخ.والطبقة والتوجه عاقة والعمر إوالاثنية وال

 حقوق المرأةما هي 
تشير حقوق المرأة إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يستحقها جميع البشر ، وهي حقوق مكرسة في الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية التي تبدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الالتزام بالقضاء على التمييز بسبب الجنس ضد المرأة 

أساسي من الإطار الدولي لحقوق الإنسان. تعزز اتفاقية القضاء على لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي هو جزء 

التزام بحقوق المرأة، وتقدم إرشادات محددة حول نطاق الإجراءات التي ال(CEDAW) جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 .الجندريةيجب اتخاذها لتحقيق المساواة 

التحليل الجندريما هو   ؟ 
الرجل  القوة غير المتساوية بين  اتفي النوع الاجتماعي وعلاق على فهم أسباب وآثار التمييز التحليل الجندرييرك ز 

د، سواء كانت متجذرة في في سيوالمرأة  ارسات تقليدية سائدة أو في قوانين ممو مجتمعيةسلوكيات اق محد 

  .تمييزية، من بين عوامل أخرىوسياسيات 

التي تستخدم لفهم العلاقة بين النساء والرجال الطرق -كما يشير تحليل النوع الاجتماعي إلى مجموعة متنوعة من النهج

ويوفر تحليل النوع الاجتماعي بعضهم البعض. ل بالنسبةتي يواجهونها ال والقيودووصولهم إلى الموارد وأنشطتهم 

معلومات تقر بأن النوع الاجتماعي وعلاقته بالعرق والإثنية والثقافة والطبقة والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي و/أو 

نساء والرجال في البنى والأنشطة للسلوك الو المشاركةأساساً مهماً لفهم الأنماط المختلفة لدرجة تشكل مور أخرى، أ

  .الاقتصادية والاجتماعية والقانونية

يعتبر تحليل النوع الاجتماعي عنصراً أساسياً للتحليل الاجتماعي الاقتصادي. فمن شأن تحليل اجتماعي اقتصادي شامل 

بعين الاعتبار علاقات النوع الاجتماعي، بما أن النوع الاجتماعي يشكل عاملاً في جميع العلاقات الاجتماعية  أن يأخذ

ر معلومات حول الظروف المختلفة التي تواجهها النساء والرجال  والاقتصادية. إن تحليل علاقات النوع الاجتماعي يوف 

عليهم بسبب أوضاعهم. من شأن هذه المعلومات أن  أن تؤثر جلسياسات والبراملول الآثار المختلفة التي يمكن وح

 .النساء والرجالكل من تثري وأن تحسن السياسات والبرامج وهي ضرورية من أجل ضمان الاستجابة لاحتياجات 

 ؟
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على المستوى المحلي ُيظهر 

تحليل النوع الاجتماعي الأدوار 

المتنوعة التي تلعبها النساء 

في العائلة وفي  والأطفالوالرجال 

الاقتصادية  المجتمع وفي البنى

 ة.والقانونية والسياسي

هناك أربع أسئلة اساسية يجب 

طرحها في معرض إعداد تحليل 

 للنوع الاجتماعي:

 من يقوم بماذا؟

 من لديه ماذا؟

 من يقرر؟ كيف؟

 ؟الخاسر ؟ من الفائز من 

 في عمل  منظور النوع الاجتماعيدمج 

 تعليم حقوق الإنسان

 عملكم في مجال تعليم حقوق الإنسان لدعم المزيد من الأدوات والموارد على موقعنا وااكتشف
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 النظر في تأثير النوع الاجتماعي على فرص الناس والأدوار والتفاعلاتيعني  منظور النوع الاجتماعاعتماد 

الكامنة لقيم والعوامل بـامن خلال التشكيك الجندرية . وهو يتضمن النظر في طرق لتغيير العلاقات الاجتماعية

  ة لها. ة والاستجابمعاملاو وضع  وراء عدم المساواة في

( وتحديد الأسباب عدمها أو  الجندرية المساواةلا يكفي فهم الوضع النسبي للرجال والنساء في المجتمع )

تعليم حقوق الإنسان إلى إدخال هذا  ا(. يحتاج اختصاصيوالتحليل الجندريالكامنة وراء هذا الوضع )من خلال 

النوع من التحليل في سياق التدريب من خلال تبني استراتيجيات وتسهيل العلاقات التي تمثل تلك الفرص، 

والوصول/الإتاحة ، والأدوار الاجتماعية والتفاعلات التي نرغب في رؤيتها في المجتمع. بمعنى آخر ، يجب أن 

 ن منظور النوع الاجتماعي.تعليم حقوق الإنساعمل يتضمن 

https://www.rawabet-equitas.org/files/Ref1_Gender_AR.docx
http://www.rawabet-equitas.org/

